
III-5 

Készítette: dr. Kávássy Leila Viola Jegyző 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2019. szeptember 28. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: Békéscsabai Tankerületi Központ bérleti díj emelésére irányuló megkeresése 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Békéscsabai Tankerületi Központ TK/033/04499-31/2020. iktatószámú iratával megkereste 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatot, hogy a koronavírus járvány miatt a fertőzés 

terjedésének megakadályozására kidolgozott biztonsági előírások többletköltségeket 

eredményeznek, erre figyelemmel 5 %-al indokoltnak tartja Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Bérleti díjának emelését. 

A Békéscsabai Tankerületi Központ megkeresése az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

A tavalyi évben a T. Képviselő-testület már döntött 2019. szeptember 1. napi hatállyal a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzattal megkötött bérleti szerződésben szereplő önköltségi 

összeg módosításáról döntött, amely jelenleg 3200, - Ft./ óra a Sportcsarnok vonatkozásában. 

Jelenleg az Uszoda vonatkozásában a bérleti díj 2032, - Ft/ főben került meghatározásra. 

 

Ennek eredményeképpen jelenleg az óradíj, amit bérleti díjként fizet Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Ft, azaz éves szinten ( rendes működés esetén ) 5.750 000, - Ft/ év a 

Sportcsarnok valamint az Uszoda vonatkozásában, amely adat az 2020. évre előirányzott 

összegből származik, a tényleges éves díj 2020. vonatkozásában még nem állapítható meg. 

 

A megkeresés a szerződés módosítására vonatkozik, azonban áttekintve a hatályos Bérleti 

szerződéseinket a Békéscsabai Tankerületi Központtal megállapítható, hogy mind az Uszoda, 

mind a Sportcsarnok tekintetében a szerződések 2020. augusztus 31. napjával lejártak. 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati 

javaslat szerinti döntés meghozatalára. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Békéscsabai Tankerületi Központtal Bérleti Szerződés megkötése céljából 

egyeztetéseket kíván lefolytatni a Sportcsarnok, valamint Uszoda vonatkozásában.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kraller József 

polgármestert a bérleti szerződés feltételrendszere érdekében a tárgyalások lefolytatására. 

valamint a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 
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Medgyesegyháza, 2020. szeptember 22. 

      

         Kraller József s.k.  

                                          polgármester 

 

 

Ellenjegyezte: 

   

                      dr. Kormányos László s.k. 

                                jegyző 


